
 

 

 

 

 

 
 
 

Met liefde en genegenheid omringd  

is onverwacht van ons heengegaan 

 

 Maria Legrand 
 

Rakke 
 

°   5 oktober 1933      -      †   6 maart 2023 

 

echtgenote van François Philippe Kegels 

 

 10 augustus 1959 

 

 
We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen  

tijdens haar herdenkingsviering  

in de Christus Koningkerk, Louis Straussstraat 1 te 2020 Antwerpen 

op zaterdag 18 maart 2023 om 11 uur. 

 

Samenkomst en mogelijkheid tot condoleren vanaf 10.40 uur. 

 
Naar de wens van Maria werd haar lichaam geschonken aan de wetenschap. 

 

Op later tijdstip zal de as van Maria uitgestrooid worden in intieme kring. 

 
bloemen noch kransen 

Maria wou steun bieden aan de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije, 

jammer genoeg haalde de tijd haar in.   

Vrijblijvende storting aan: Consortium 12-12 

BE19 0000 0000 1212 

Mededeling: in memoriam Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit melden u met droefheid: 

 

haar echtgenoot François 

haar kinderen Rie, Eric, Patricia (†) en Hilde 

haar kleinkinderen Adso, Thuy, Bavo, Emma en Ida 

 
Delen mee in het verdriet: 

 

Karel (†) en Anne-Marie Koeck - Legrand 

Jean (†) en Simone (†) Legrand - Pauli en Frieda (†) Legrand - Broes 

 Simone Legrand 

Theo (†) en Maria (†) Legrand - ‘s Jongers 

haar zussen, broers en schoonzussen 

 
Alfons (†) en Erika Kegels - Siegfried 

Emiel (†) en Jeanne Kegels - Loeckx 

Leo en Hilda (†) Wachters - Kegels 

Eduard (†) en Anny Van den Bossche - Kegels 

Hendrik en Monique (†) Kegels - Roggen en Jagoda Kegels - Makson 

haar schoonbroers en schoonzussen 

 

Peter Legrand 

haar petekind 

 

 haar neven, nichten en hun kinderen 

de families Legrand, Kegels en aanverwanten 

 
Correspondentieadres: 

 Familie Maria Legrand 

 p/a Marceau Uitvaartzorg - 

 Grotesteenweg 55  -  2600 Antwerpen 

 Digitaal condoleren via: www.marceau-uitvaartzorg.be 

Marceau Uitvaartzorg | Groot Antwerpen | tel. 0479 76.66.76 

 Sterk zijn betekent soms dat je op moet geven 

het betekent soms een traan. 

Sterk zijn betekent soms 

dat je niet naar meer moet streven 

en dat je iemand moet laten gaan. 

http://www.marceau-uitvaartzorg.be

